Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddzia ania
3.3.1Kszta cenie zawodowe m odzie y na rzecz konkurencyjno ci podlaskiej gospodarki o numerze
RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 który zosta og oszony w dniu 28.09.2018 roku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójno ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Zambrowski, ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów / Zespó Szkó Agroprzedsi biorczo ci Al. Wojska Polskiego 29 18-300 Zambrów,
og asza konkurs na wspólne przygotowanie i realizacj projektu w ramach oddzia anie 3.3.1
Kszta cenie zawodowe m odzie y na rzecz konkurencyjno ci podlaskiej gospodarki
Cel projektu:
Wsparcia Zespo u Szkó Agroprzedsi biorczo ci w zakresie podniesienia jako ci kszta cenia
zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szko y. Wsparcie b dzie obejmowa a jeden
lub kilka typów dzia dost pnych w przedmiotowym konkursie.
Proponowany zakres zada przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Powiatu Zambrowskiego/ Zespo u Szkó
Agroprzedsi biorczo ci przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji cz ci
zada obejmuj cych przedmiotowy projekt.
I.
Typy dzia przewidziane do realizacji
1) typ projektu nr 2: Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych
diagnoz potrzeb konkretnej szko y/placówki kszta cenia zawodowego (w tym uwzgl dniaj c
sytuacj na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdro eniem
programu wsparcia obejmuj ca w szczególno ci:
a. wsparcie na rzecz kszta towania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych
(matematycznych, przyrodniczych, ICT i j zykowych zwi zanych bezpo rednio z
zawodem, w którym si kszta ), umiej tno ci uniwersalnych niezb dnych na rynku
pracy oraz w ciwych postaw/umiej tno ci (kreatywno ci, innowacyjno ci oraz
pracy zespo owej);
b. podnoszenie umiej tno ci oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji
zawodowych przez uczniów i s uchaczy szkó lub placówek systemu o wiaty
prowadz cych kszta cenie zawodowe w szczególno ci poprzez: wdro enie nowych,
innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie
zdobywania dodatkowych uprawnie zwi kszaj cych ich szanse na rynku pracy;
programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku
edukacji;
c. programy uwzgl dniaj ce indywidualne potrzeby uczniów, tworz ce odpowiednie
warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizuj ce
wyst puj ce dysproporcje mi dzy uczniami;
d. poradnictwo zawodowo-edukacyjne;
e. sta e i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kszta cenia zawodowego
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców;
f. pomoc stypendialna dla uczniów i s uchaczy szczególnie uzdolnionych tak e w
zakresie przedmiotów zawodowych;

g. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kszta cenia
umiej tno ci interpersonalnych i spo ecznych, stosowania metod oraz form
organizacyjnych sprzyjaj cych kszta towaniu u uczniów kompetencji kluczowych
niezb dnych na rynku pracy oraz umiej tno ci uniwersalnych niezb dnych na rynku
pracy, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;
h. doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych
trendów i technologii w danej bran y oraz doskonalenie umiej tno ci i kompetencji
zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
zwi zanych z nauczanym zawodem, realizowane we wspó pracy z instytucjami
otoczenia spo eczno-gospodarczego;
i. realizacja kompleksowych programów kszta cenia praktycznego w miejscu pracy;
j. tworzenie w szko ach lub placówkach systemu o wiaty prowadz cych kszta cenie
zawodowe warunków zbli onych do rzeczywistego rodowiska pracy zawodowej
poprzez ich wyposa enie/doposa enie w nowoczesny sprz t i materia y dydaktyczne;
2) typ projektu nr 3: Wspó praca szkó i placówek z ich otoczeniem spo eczno-gospodarczym
maj ca na celu lepsze dostosowanie oferty kszta cenia do rzeczywistych potrzeb
regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmuj ca m.in.:
a. realizacj kszta cenia zawodowego praktycznego we wspó pracy z pracodawcami lub
przedsi biorcami w szko ach lub placówkach systemu o wiaty prowadz cych
kszta cenie zawodowe,
b.
czenie pracodawców lub przedsi biorców w system egzaminów potwierdzaj cych
kwalifikacje zawodowe,
c. tworzenie klas patronackich w szko ach,
d. tworzenie nowej oferty edukacyjnej we wspó pracy z otoczeniem spo ecznogospodarczym,
e. modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniej cych,
f. dodatkowe zaj cia specjalistyczne dla uczniów umo liwiaj ce uzyskanie i
uzupe nienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
g. organizacj kursów przygotowawczych na studia we wspó pracy ze szko ami
wy szymi,
h. udzia w zaj ciach prowadzonych w szkole wy szej, w tym w zaj ciach
laboratoryjnych, ko ach lub obozach naukowych;
3) typ projektu nr 4: Sta e i praktyki dla uczniów, w tym nauczycieli kszta cenia zawodowego
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców,
4) typ projektu nr 5: Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej
wspó pracy z pracodawca
Og aszaj cy zastrzega, i we wniosku o dofinansowanie sk adanym w odpowiedzi na konkurs, mo e
zaplanowa wszystkie powy sze typy dzia lub jedno dzia ania lub kilka typów.

II.
Wymagania wobec partnera:
a) Partner nie mo e by podmiotem powi zanym z wnioskodawc w rozumieniu za cznika I do
rozporz dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznaj cego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi posiada do wiadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze
rodków EFS
c) Partner musi posiada do wiadczenie w zakresie sporz dzania projektów dla szkolnictwa
zawodowego
III.

Przy wyborze partnera b

brane pod uwag nast puj ce kryteria:

a) Zgodno dzia ania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wk ad potencjalnego partnera w realizacj projektu, max 4 pkt
c) Do wiadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
IV.

Oferty sk adane przez potencjalnych partnerów powinny zawiera :

a) Informacje na temat wk adu partnera w realizacj projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne,
techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zada przewidzianych dla partnera;
c) Opis do wiadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie
edukacji
V.

Oferty sk adane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) by sporz dzone w j zyku polskim;
b) zawiera dokumenty potwierdzaj ce status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentuj cych;
c) zawiera pisemne o wiadczenie o nie zaleganiu z p atno ciami na rzecz podmiotów
publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawiera stosowne o wiadczenia o posiadaniu potencja u (prawnego, organizacyjnego i
merytorycznego) do realizacji proponowanych dzia ,
e) zawiera pisemne o wiadczenie, i potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do
ubiegania si o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO
Województwa ódzkiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegó owym Opisie Osi
Priorytetowych RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.
f) zawiera pisemne o wiadczenie, i potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z mo liwo ci
ubiegania si o dofinansowanie na podstawie odr bnych przepisów, w szczególno ci:
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. 2013 r., poz. 885 z pó n. zm.);
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj cym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z pó n. zm.);
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o odpowiedzialno ci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro
kary (t.j. Dz. U. z 2014
r., poz. 1417).
VI.

Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a) Oferty zostan rozpatrzone najpó niej w terminie 2 dni od daty zako czenia naboru
przez Dyrektora Zespo u Szkó Agrobiznesu

b) Na podstawie decyzji Dyrektora Zespo u Szkó Agrobiznesu zostanie wy oniony
Parter Projektu.
c) Od decyzji Dyrektora nie przys uguje odwo anie.
d) Oferty z one po up ywie wyznaczonego terminu nie b
rozpatrywane w
konkursie.
VII.

Sposób i termin sk adania ofert:
a) Wype nione i opatrzone podpisem osoby upowa nionej dokumenty nale y sk ada w
zamkni tej kopercie w formie pisemnej, osobi cie lub za po rednictwem poczty
tradycyjnej na adres: Zespó Szkó Agroprzedsi biorczo ci, Al. Wojska Polskiego 29,
18-300 Zambrów z dopiskiem: „Poddzia anie 3.3.1Kszta cenie zawodowe m odzie y
na rzecz konkurencyjno ci podlaskiej gospodarki
b) Zg oszenia nale y sk ada w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji
og oszenia o konkursie, to jest do dnia 13.10.2018
Informacje email zsazambrow@op.pl.

Og aszaj cy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do
uniewa nienia naboru bez podania przyczyny.
Zambrów , dnia 23.10.2018 r.

